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1º Concurso Tiradentes 53 
de Peças de Arquitetura nos 

graus Aprendiz, Companheiro e Mestre 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ARLS Tiradentes No53 se reúne às sextas-feiras no Palácio Maçônico 
Prof. Francisco Dias da Rocha, no Templo da Beleza. 

As sessões iniciam às 19h20min. 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nossa Visão 

 

ermos uma referência na jurisdição da 

GLMECE em ritualística exemplar e estudos 

maçônicos no R∴E∴A∴A∴, pautados por 

conhecimento, método e liderança. 

 

 
Nossa Missão 

 

romover  um  ambiente  propício  para as 

práticas ritualísticas do R∴E∴A∴A∴ e dos 

ensinamentos maçônicos segundo as 

diretivas do Grão-Mestrado. 

  



 

Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Regulamento 
 

01. As inscrições deverão acontecer até o dia 16/12/2016 (dezesseis de dezembro do ano 

de dois mil e dezesseis) durante qualquer reunião da Loja Tiradentes 53; 

 

02. As inscrições deverão ser feitas durante qualquer sessão da ARLS Tiradentes 53, 

depositando-se no saco de propostas e informações da sessão, um envelope contendo a 

peça de arquitetura, ficha e taxa de inscrição; concede-se a exceção para obreiros cujas 

oficinas se reúnam às sextas-feiras, mesmo dia de reunião da ARLS Tiradentes 53, e, para 

oficinas que não se localizem na Região Metropolitana de Fortaleza, caso em que, um 

representante do candidato poderá em seu nome depositar no saco de propostas e 

informações da Sessão, o envelope contendo a peça de arquitetura, as ficha e taxa de 

inscrição; Não serão aceitas inscrições por meios digitais, tais como, e-mail, facebook, etc. 

Nosso objetivo é também fomentar as visitações; 

 

03. O concurso abrange todas as 152 (cento e cinquenta e duas) lojas na jurisdição da 

GLMECE, exceto para obreiros da própria ARLS Tiradentes 53; 

 

04. A ficha de inscrição deve constituir a própria capa da peça de arquitetura e conter 

apenas (e obrigatoriamente): número do candidato no cadastro maçônico, número e nome 

da loja, grau, título da peça e data de inscrição (não é permitida a identificação do 

candidato pelo nome); 

Fomentar o desenvolvimento e a prática do Trivium (Retórica, Gramática e 
Dialética), parte das 7 Artes Liberais, por meio do incentivo da criação de Peças de 
Arquitetura nos graus de Aprendiz, Companheiro e Mestre. 
 
 
Divulgar a métrica sugerida pelo Trivium - Retórica, Gramática e Dialética, como 
ferramenta para o discurso ideal - oral e escrito. 
 
 
Fomentar o intercâmbio entre a Loja Tiradentes 53 e demais Lojas da jurisdição 
por meio da divulgação de calendários previamente organizados com ênfase aos 
dias das apresentações das Peças de Arquitetura e Instruções Litúrgicas. 
 
 
Fomentar a revitalização da dinâmica em Loja, priorizando os discursos e estudos 
maçônicos durante as “Ordens do Dia”, em detrimento à aparente preferência pelos 
discursos durante a “Palavra a Bem da Ordem”. 
 



 

05. A taxa de inscrição corresponde ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) que será 

computado como óbolo do candidato no Tronco de Solidariedade Maçônico da mesma 

reunião; 

 

06. Mestres do quadro da ARLS Tiradentes 53, Membros da Grande Secretaria de Ensinos 

Maçônicos e Mestres convidados de Lojas coirmãs, constituirão a banca de análise e 

classificação das peças de arquitetura para fins de classificação dos finalistas; 

 

07. Três (03)peças de arquitetura no grau de Aprendiz, três(03) no grau de Companheiro e 

três(03) no grau de Mestre serão os finalistas; 

 

08. A pontuação final atribuída a cada peça de arquitetura será o somatório da pontuação 

obtida em cada quesito; 

 

09. No total serão 05(cinco) quesitos pontuados de 00(zero) a 10(dez) pontos cada um, e, 

um quesito pontuado de 00(zero) a 03(três), possibilitando-se pontuação máxima de 

53(cinquenta e três) pontos; 

 

10. O vencedor de cada categoria será aquele que obtiver maior pontuação geral; em caso 

de empate, o vencedor será aquele que tiver melhor frequência no dia da decisão, e, 

persistindo o empate, aquele que tiver melhor nota no quesito retórica, e, persistindo o 

empate, aquele que tiver melhor nota no quesito dialética e, persistindo o empate, aquele 

que tiver melhor nota no quesito gramática; 

 

11. O 1º(primeiro) quesito é “Gramática”: cada peça iniciará com nota máxima, ou seja, 

10(dez) pontos, e, para cada erro de gramática (pontuação, concordância, etc.) será 

debitado 01(um) ponto da nota inicial. A menor nota possível é 00(zero); 

 

12. O 2º(segundo) quesito é “Retórica”: cada peça deverá conter cinco(05) partes 

claramente identificadas: introdução1 (ou objetivo), justificativa2 (ou argumento), 

desenvolvimento3 (ou tese), contraprova4 (ou antítese) e conclusão5 (ou síntese). Para cada 

uma das cinco(05) partes serão computados até 02(dois) pontos, nota subjetiva atribuída 

conforme a clareza de raciocínio da parte e a lógica das partes entre si.. A menor nota 

possível é 00(zero); 

 

13. O 3º(terceiro) quesito é “Dialética”: cada peça deverá conter três(03) partes claramente 

identificadas: tese1, antítese2 e síntese3. Para o conjunto das três(03) partes serão 

computados até 10(dez) pontos, nota subjetiva atribuída conforme a clareza de raciocínio 

de cada parte e a lógica das partes entre si. A menor nota possível é 0(zero); 



 

14. O 4º(quarto) quesito é “Formato”: cada peça deverá obedecer 10(dez) propriedades, a 

saber – 6(seis)1 folhas folhas A4, a primeira2 folha será a capa, a segunda3 folha deverá 

conter introdução e justificativa, as terceira e quarta4 folhas deverão conter o 

desenvolvimento, a quinta5 folha deverá conter contraprova e conclusão, a sexta6 folha 

deverá conter bibliografia e referências de pesquisas, o fonte7 utilizado deverá ser 

VERDANA-10, o espaçamento8 entre linhas deverá ser de 1,5 linhas, a margem direita9 de 

2,0cm, a margem esquerda10 de 2,5cm, a margem superior de 2,5cm e a margem inferior 

de 2,0cm; cada peça iniciará com nota máxima, ou seja, 10(dez) pontos, e, para cada 

propriedade não respeitada será debitado 01(um) ponto da nota inicial. A menor nota 

possível é 00(zero); 

 

15. O 5º(quinto) quesito é “Plágio”: cada peça iniciará com nota máxima, ou seja, 10(dez) 

pontos, e, se detectada citações, cópias ou referências a textos de terceiros, com no 

máximo três linhas, sem a respectiva referência bibliográfica, serão debitados 10(dez) 

pontos da nota inicial. A menor nota possível é 00(zero); se detectado plágio com mais de 

três linhas, independentemente, a peça será desclassificada; 

 

16. O 6º(sexto) quesito é “Abordagem”: o tema da peça deverá ser obrigatoriamente 

pautado em qualquer “Tema Maçôniço” vinculado ao grau do candidato, sob pena de 

desclassificação, independentemente da nota final obtida. Será atribuída uma nota subjetiva 

de até 03(três) pontos, conforme a originalidade da abordagem do tema e não pelo tema 

em si. A menor nota possível é 00(zero); 

 

17. Os três primeiros colocados na categoria Aprendiz terão suas taxas de elevação 

patrocinadas pela ARLS Tiradentes 53 e Grande Secretaria de Ensinos Maçônicos; 

18. Os três primeiros colocados na categoria Companheiro terão suas taxas de exaltação 

patrocinadas pela ARLS Tiradentes 53 e Grande Secretaria de Ensinos Maçônicos; 

19. Os três primeiros colocados na categoria Mestre terão suas taxas de iniciação no Grau 4 

patrocinadas pela ARLS Tiradentes 53 e Inspetoria Litúrgica; 

 

20. As peças dos três vencedores das categorias serão publicadas no Jornal i-Mosaico no 

site da Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará; 

 

21. Os três vencedores das categorias apresentarão pessoalmente suas peças vencedoras 

nos encontros de Pedras Brutas, Pedras Polidas e de Câmara do Meio respectivamente; 

 

 

 



 

21. A Grande Final: o dia será divulgado previamente e combinado com os finalistas; será 

entre os dias 01.03.2017 a 15.04.2017; os três vencedores (um de cada categoria) 

apresentarão pessoalmente suas peças vencedoras em sessão da Loja Tiradentes 53, 

reunião que ocorrerá nos três graus; os trabalhos serão abertos no grau de Aprendiz, os 

candidatos cobrirão o Templo, entrarão ritualisticamente e serão trolhados no grau de 

Aprendiz; o candidato Aprendiz apresentará então sua peça; em seguida, todos os 

Aprendizes cobrirão o Templo, os trabalhos serão convertidos para o grau de Companheiro 

e o candidato Companheiro apresentará sua peça; em seguida, todos os Companheiros 

cobrirão o Templo, os trabalhos serão convertidos para o grau de Mestre e o candidato 

Mestre apresentará sua peça; em seguida o candidato Mestre cobrirá o templo, e, por 

aclamação – incluindo Mestres visitantes, será escolhida a melhor apresentação, 

considerando apenas a entrada ritualística, o trolhamento e a desenvoltura da apresentação 

que não poderá ser lida; os candidatos apresentarão suas peças sem ler, obedecendo ao 

aprendizado obtido com a técnica do discurso retórico: introdução (ou objetivo), justificativa 

(ou argumento), desenvolvimento (ou tese), contraprova (ou antítese) e conclusão (ou 

síntese); a apresentação ideal deve durar até 07(sete) minutos e no máximo 10(dez); 

 

22. O vencedor da Grande Final será agraciado com o “Troféu Pedra Bruta”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

A Retórica como Método 
 

Os antigos tinham a percepção clara de que ler e pensar criticamente, bem como 
escrever e falar com clareza, desperta nos adeptos competências intelectuais e estruturas 
mentais que os estimulam a ler, escrever, falar, ouvir e pensar criticamente. 

Eles tinham a consciência de que não lhes bastava nascer com esse dom ou aptidão 
natural, sendo assim, necessária a criação de exercícios retóricos para a prática diária e ao 
longo da vida. Foi tão fortemente sentida a necessidade de se cultivar um sistema de 
exercícios elementares de retórica nos currículos das escolas preparatórias do século V, que 
Nicolau de Mira fez deles depender o pleno domínio do código retórico e a eficácia da sua 
utilização. Pelo estudo exaustivo de cada uma das partes da arte retórica, comprovou 
eficazmente os benefícios desta arte, na resolução de problemas que o dia a dia lhes ia 
colocando tanto na vida pública como privada. Não se sabe ao certo quando os mestres de 
retórica começaram a incluir exercícios formais nos seus programas de instrução. Mas dá 
para entender que a imitação do bom exemplo numa determinada arte foi sempre usada 
como meio de aprendizagem, e que os primeiros sofistas os foram progressivamente 
utilizando nos seus programas de ensino. 

Os exercícios retóricos não são um produto teórico de uma mente única iluminada. É 
na verdade um processo de imitação que amadureceu durante séculos, desde a instrução 
mais elementar com exercícios de recitação, tradução, paráfrase e comentário, ou aos 
menos elementares como a amplificação narrativa, até à crítica científica, retórica e 
literária, culminando no estado da arte: a proposição de leis. 

As partes do discurso oratório são: invenção, disposição, estilo, memória e 
pronunciação. Doze exercícios se impuseram ao catálogo dos estudos da Arte Retórica: 
1.FÁBULA: é uma história de ficção com o objetivo de transmitir uma lição moral; 
2.NARRAÇÃO: é o relato de uma ação de forma clara, concisa e verosímil; 3.CRIA: é uma 
máxima em contexto. É, no fundo, um exercício de amplificação de uma narração breve; 
4.MÁXIMA: ou provérbio, apresenta o mesmo desenvolvimento da cria, mas sem a 
referência ao autor e à circunstância em que foi proferida; 5.REFUTAÇÃO E CONFIRMAÇÃO: 
são exercícios voltados para a composição ou elaboração das partes de um argumento; 
6.LUGAR COMUM: é amplificação sobre alguma opinião geralmente aceite; 7.ENCÓMIO E 
INVECTIVA: Ao contrário do lugar comum, que construía a sua linha de argumentação pela 
amplificação de vícios ou virtudes; 8.COMPARAÇÃO: é na prática uma dupla de encómio e 
invectiva; 9.PROSOPOPEIA: é a personificação ou caracterização; é o traçado do perfil ou 
carácter de uma pessoa; 10.DESCRIÇÃO: é uma composição que expõe em pormenor o 
evento, o objeto ou o lugar mostrado; 11.TESE: é o exame lógico de qualquer tema geral 
em consideração. A tese argumenta questões de carácter geral e universal, e; 
12.INTRODUÇÃO OU PROPOSTA DE LEI: é a defesa e ataque de leis existentes, ou proposta 
de uma nova lei. 

Estes exercícios elementares foram sistematicamente praticados nas escolas da 
antiguidade greco-romana, sobretudo na época da Roma imperial, na Europa até ao 
Renascimento e atualmente faz parte do currículo das escolas norte americanas primárias, 
secundárias e universitárias, onde há olimpíadas estaduais, regionais e nacionais em todos 
os graus, e é considerada determinante na educação de bons cidadãos livres e de bons 
costumes. 


